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KATA PENGANTAR

Skripsi ini saya susun sebagai salah satu ke- 
wajiban yang harus dipenuhi pada saat menjelang akhir 
studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

Meskipun saya menyadari, bahwa studi hukum ini 
begitu luas dan banyak pula aspeknya, lebih-lebih se- 
telah saya terjun ke masyarakat nanti, tetapi pengeta- 
huan hukum yang telah saya peroleh dari Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga kiranya dapat merupakan bekal 

yang berguna bagi saya.
Saya menyadari pula, bahwa dalam skripsi ini 

terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh ke- 
adaan saya yang masih dalam taraf belajar, dengan 
pengalaman-pengalaman yang tidak seberapa, jika diban- 
dingkan dengan sarjana-sarjana hukum lain yang telah 
lama berkecimpung dalam dunia hukum.

Pertama-tama perkenankanlah kiranya saya meng- 
ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak R.Soe- 
tojo Prawirohamidjojo sebagai Ketua Departemen Hukum 
Perdata, kepada Ibu Moerdiati sebagai pembimbing dalam 
penyusunan skripsi ini dan juga kepada para guru besar, 
para dosen serta para asisten dosen yang telah bersusah 
payah menurunkan ilmunya tanpa mengharapkan imbalan 
atas jasa mereka itu.
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Teriraa kasih ini saya tujukan kepada te-
man-teman, rekan-rekan mahasiswa serta juga kepada 
para pegawai perpustakaan yang banyak membantu dalara 
penyusunan skripsi ini.

Kemudian saya tujukan ucapan terima kasih. yang 
tiada terhingga kepada kedua orang tua saya, yang se- 
cara moral maupun materiil telah memberikan bantuan- 
nya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini se- 
suai dengan apa yang mereka harapkan.

Akhirnya tiada lain harapan saya seraoga skripsi 
ini sedikit banyak akan dapat memberikan sumbangan ke
pada bangsa dan negara umumnya serta kepada dunia ilmu 
pengetahuan hukum di Indonesia pada khususnya.

Penyusun 
Eka Nirmalajanty
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PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, pada raasa sekarang ini hu
kum yang berlaku di Indonesia terutama dalam bidang hu
kum perdata (BW) masih merupakan bagian dari hukum barat.

Bila kita tinjau, BW merupakan bagian dari hukum 
barat yang dapat dikatakan bertitik tolak pada anggapan 
bahwa tiap-tiap manusia itu berstatus sebagai orang da
lam hukum, artinya tiap-tiap orang wenang mempunyai hak- 
hak, khususnya wenang mempunyai hak-hak keperdataan. Me- 
nurut hukum perdata tiap-tiap orang mempunyai hak yang 
sama, namun tidaklah tiap-tiap orang itu cakap bertindak. 
Kecakapan bertindak ini bergantung benar pada beberapa 
faktor, misalnya usia. Di dalam BW terdapat ketentuan 
mengenai orang-orang yang masih minderjarig, yaitu yang 
masih belum berusia genap 21 tahun dan belum pernah ka- 
win. Ia tidak mempunyai kecakapan bertindak atau melaku- 
kan perbuatan hukum. Sedangkan hukum adat tidak mengenai 
batas usia tertentu untuk mengatakan apakah seseorang 
itu masih minderjarig atau sudah meerderjarig. Hal ini 
bergantung pada keadaan yang dapat dilihat; apakah seo- 
rang anak itu sudah cukup kuat untuk mencari nafkah sen- 
diri. Biasanya hal ini terjadi pada usia kira-kira 16 
tahun. Pada beberapa tempat di Jawa juga dipakai sebagai 
ukuran apakah seorang anak itu masih tin^gal bersama
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orang tuanya atau sudah tinggal sendiri di luar keluar- 
ga asalnya (mencar).

Menurut BW status seorang istri mempunyai penga- 
ruh pula terhadap kecakapan bertindak. Hal-hal teraebut 
diatur dalam pasal 1330 BW yang raenyatakan bahwa yang 
tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

l.orang-orang yang belum dewasa (minderjarig) ;
2.mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
3.istri dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang- 
undang, dan pada umuranya semua orang kepada siapa 
undang-undang telah melarang membuat persetujuan- 
persetujuan tertentu,

Menurut BW, adanya perkawinan mengakibatkan seo- 

rang istri tidak mempunyai kecakapan bertindak tanpa 
bantuan atau izin suaminya. Tetapi ini pun ada perkecu- 
aliannya, misalnya untuk segala keperluan perbelanjaan 
rumah tangga yang biasa dan sehari-hari, ;juga terhadap 
perjanjian-perjanjian kerja yang dibuat oleh istri se- 
bagai majikan untuk keperluan rumah tang^a dan sebagai- 
nya, istri dapat melakukan tindakan tersebut tanpa ban
tuan atau izin suaminya.

Sebelum Undang-undang nomer 1 tahun 1974 berlaku, 

di Indonesia berlaku pelbagai peraturan hukum perkawin
an untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk pel
bagai daerah. Menurut tfirjono Prodjodikoro, hukum per
kawinan yang berlaku di Indonesia pada saat itu adalah 
sebagai berikut :
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I.bagi orang-orang Indonesia asli : hukum adat 
mereka, ditambah sekedar mengenai orang-orang 
Kristen, dengan Staatsblad 1933-74 ;

Il.bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur 
Asing, yang bukan Tionghoa : hukum adat mereka ;

III.bag! orang-orang Eropah : Burgerlijk Wetboek ;
IV.bagi orang-orang Tionghoa : Burgerlijk Wetboek 

dengan sedikit pengecualian yaitu yang mengenai 
hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan 
dilakukan ;

V.dalam hal perkawinan campuran : pada umumnya hu
kum dari suami.
Patut kiranya diperhatikan, bahwa untuk orang- 

orang Indonesia asli tidak terdapat kesatuan hukum da
lam hukum perkawinan, karena hukum adat di pelbagai da- 
erah masih banyak memegang peranan. Hal ini juga ter- 
nyata dari Penjelasan tfmum Undang-undang nomer 1 tahun 

1974 yang menyatakan antara lain :
a.bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama 

Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiasi 
dalam hukum adat ;

b.bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku 
hukum adat ;

c.bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama 
Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen- 
IndonesiVrs (S.1933 nomer 74).
Sebagai konsekuensi dari adanya aneka hukum per

kawinan yang berlaku pada saat itu, mengakibatkan ada
nya bermacam-macam peraturan yang raengatur perkawinan

^Wirjono Prodjodikoro,Hukum Perkawinan di Indone
sia, Sumur BandungtBandung,1974,hlm7l4.

2Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi,Hukum Perkawin
an di Indonesia,Jakarta.Bulan Bintang,1975,him.101,
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dan ini mengakibatkan pula perbedaan kecakapan bertin

dak seorang istri, baik menurut hukum adat maupun BW.
Dalam hukum adat kedudukan istri serta kecakap

an bertindaknya ditentukan oleh pembagian genealogis 

dalam masyarakat adat yang terdiri atas tiga golongan 
besar, yaitu ;

1.pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal);
2.pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal);
3.pertalian darah menurut garis ibu dan bapak

"Z
(parental).
Mengenai kecakapan bertindak seorang istri menu

rut BW perlu saya uraikan sebab sebelum berlakunya Un- 
dang-undang nomer 1 tahun 1974, BW banyak dipergunakan 
orang sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Mengenai 

kecakapan bertindak seorang istri ini jelas termuat da
lam pasal-pasal BW tersebut.

jjari uraian di atas, kita merasakan adanya suatu 
Jceharu3an akan suatu undanp-undani? perkawinan yan^ baru 
untuk mencegah terjadinya hal-hal yanp- tidak diinginkan, 
•nisalnya pen^gunaan hak cerai dan melakukan poli*rami se- 
c ̂ ra sewenang-wenang, serta untuk mencapai stabilitas

3K,R.M.H* Soeripto,HukumAdat WarIs Jawa dan Madura, 
Penerbit Fakultas Hukum UNEJ,Jember,1977,him.37♦

r.i n . u
r^WliTAMAN 

"u;nv::v;i~\c a.tlanoga" 
I___ l." ~ - A Y
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kehidupan berkeluarga dalam masyarakat.
Tindakan yang telah diambil oleh pemerintah ada~ 

lah menyatakan berlakunya suatu undang-undang perkawin
an, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974- Dengan 
telah berlakunya undang-undang perkawinan yang baru, ma- 
ka ketentuan-ketentuan tentang hukum perkawinan yang di- 

atur dalam BW, HOCI dan peraturan-peraturan lain yang 
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam 
undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku, Hal Ini di- 
nyatakan dalam pasal 66 CJU no.l tahun 1974 tersebut.

Undang-undang ini mengatur pula segala sesuatu 
yang berhubungan dengan kedudukan istri dalam perkawin
an dan kecakapannya bertindak dalam hukum.
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PENGERTIAN KECAKAPAN BERTINDAK DAN PERBEDAANNYA 
DENGAN WEWENANG BERTINDAK

Sebagairaana telah. disebutkan dalam Pendahuluan, 
menurut hukum perdata, tiap-tiap orang wenang berhak 
atau cakap berhak, namun tidaklah tiap-tiap orang itu 
cakap bertindak atau wenang bertindak.

Istilah-istilah tidak cakap bertindak dan tidak 
wenang bertindak dalam hukum mempunyai arti yang lain 
daripada arti sehari-hari. Xstilah tidak cakap bertindak 
dalam hukum berarti bahwa hukum atau undang-undang mela- 
rang orang yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan 
hukum. Sedangkan tidak wenang bertindak ditujukan terha- 
dap orang yang dilarang melakukan suatu perbuatan hukum 
tertentu, walaupun orang itu cakap bertindak. Jadi orang 

yang mempunyai wewenang bertindak adalah pasti cakap ber
tindak. Sedangkan orang yang cakap bertindak itu belum 
tentu mempunyai wewenang bertindak, sebab wewenang ber
tindak itu dihubungkan dengan jabatan seseorang, misal- 
nya pasal 1469 BW yang berisi antara lain : pegawai ne- 
£eri tidak wenang membeli barang-barang sitaan atau buk- 
ti yang berada dalam kekuasaannya, umpama pada hakim dan 
jaksa. Di samping itu notaris juga tidak wenang memin- 
dahtangankan barang-barang yang berada dalam urusannya.

BAB I
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Pada umumnya setiap orang dinyatakan cakap untuk 
melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat suatu per- 
janjian atau mengadakan perikatan-perikatan seperti yang 
disebutkan dalam pasal 1329 BW, bahwa : setiap orang 
adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia 
oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

terhadap asas yang umum ini diadakan tiga penge- 
cualian oleh undang-undang. Sebagaimana telah disebut
kan dalam Pendahuluan, yang dinyatakan tidak cakap untuk 
membuat persetu;juan menurut pasal 1330 BW, adalah :

1 .orang-orang yang belum dewasa (minderjarig) ;
2.mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
3.istri dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang- 
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 
undang-undang telah melarang membuat persetujuan 
tertentu.
Jadi asasnya adalah : setiap orang cakap bertin

dak, sedangkan tidak cakap bertindak adalah suatu penge- 
cualian,

Mengenai minderjarigheid telah diatur dalam 
buku I pasal 330 BW, yang terdiri atas 3 ayat berisi :

ayat 1 memuat batas antara minderjarigheid dan 
meerderjarigheid, yaitu genap 21 tahun, 
kecuali bila orang itu sudah kawin sebelum 
berumur genap 21 tahun ;

Subekti dan Tjitrosudibio (ter.jemahan) ,Kitab Un
dang-undang Hukum Perdata,PN Pradnja Paramita,Jakarta, 
1961,him.313.
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ayat 2 mengatakan, bahwa pembubaran perkawinan
yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 
genap 21 tahun tidak mempunyai pengaruh 
terhadap status meerderjarigheid yang telah 
diperoleh orang itu ; 

ayat 3 menetapkan, bahwa seorang minderjarig yang 
tidak berada di bawah kekuasaanj-orang tua, 
akan berada di bawah perwalian.

Dengan menyatakan bahwa seorang minderjarig se
bagai tidak cakap bertindak, maka pembuat undang-undang 
bermaksud melindungi kepentingan orang itu. Dalam mela
kukan suatu perbuatan hukum orang itu diwakili oleh 

orang tua atau walinya. Bagi orang yang tunduk pada BW, 
eemua orang yang minderjarig harus berada di bawah ke- 
kuasaan orang tuanya (pasal 330 BW). Ciri khas keadaan 
minderjarig ini adalah ketidakcakapan untuk melakukan 
suatu perbuatan hukum* akan tetapi untuk membuat perjan- 
jian kawin undang-undang mengadakan kekecualian. Menu- 

rut pasal 151 BW, orang yang minderjarig dianggap cakap 
untuk membuat perjanjian kawin dengan syarat :

1.harus sudah cakap untuk mengadakan perkawinan 
menurut pasal 29 BW, di mana calon mempelai laki- 
laki harus sudah berusia 18 tahun dan calon mem
pelai perempuan harus sudah berusia 15 tahun ;

5
R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 

Hukum Orang dan Keluarga.Buku I Burgerll.jk Wetboek, 
Alumni, Bandung, 1974-, him. 178.
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2.harus dibuat dengan pendampingan (bijstant) dari 
orang yang seharusnya berwenang memberikan izin 
kawin.

Jadi orang yang minderjarig (yang sudah cakap 
untuk mengadakan perkawinan) itu sendiri yang membuat 
perjanjian kawin, bukan orang tua atau walinya. Kereka 
hanya memberikan pendampingan saja, yang dapat berutjud

izin tertulis atau dapat hadir sendiri dan ikut menan- 

datangani akte perjanjian kawin. Sedan^kan seseorang 
yang sudah meerderjarig tidak memerlukan pendampingan 

lagi dalam membuat perjanjian kawin, tetapi ia tetap 
harus memperoleh izin dalam melangaungkan perkawinannya 
dari orang tuanya.

UU no.l tahun 1974 menentukan, bahwa perkawinan 

hanya diizinkan, jika calon mempelai laki-laki sudah 

mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan su
dah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 ayat 1), sedangkan 
menurut pasal 6 ayat 2 UU no.l tahun 1974 tersebut, un
tuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum men
capai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
Ini berarti menurut UU no.l tahun 1974 seseorang yang 

sudah mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perka
winannya tidak memerlukan izin kedua orang tuanya dan 
menurut pasal 29 UU no.l tahun 1974 pada waktu atau se-
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belum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perse- 
tujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan 
tertulia yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Di samping orang-orang yang minderjarig, mereka 
yang ditaruh di bawah pengampuan juga termasuk kategori 
orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat 
persetujuan menurut pasal 1330 BW. Yang dimaksudkan 
dengan pengampuan adalah suatu keadaan yang dinyatakan 
oleh hakim, bahwa seseorang yang meerderjarig tidak ca

kap untuk melakukan perbuatan hukum, karenanya dalam 
melakukan perbuatannya dipersamakan dengan seorang yang 
minderjarig. Menurut pasal 433 BW, seorang yang meerder- 
jarig dapat ditaruh di bawah pengampuan, bila selalu 
dalam keadaan dungu, sakit ingatan, mata gelap dan boros. 
Pasal 434 ayat 3 BW menentukan, bahwa dalam keadaan me- 
raaksa seorang suami atau istri boleh meminta agar istri 

atau suaminya ditaruh di bawah pengampuan, sedangkan 
UU no. 1 tahun 1974 tidak mengenal/mengatur tentang 
pengampuan.

Mengenai ketidakcakapan bertindak seorang istri 
daaarnya adalah adanya asas kekuasaan marital dalam hu
kum perkawinan, yang raemberikan wewenang kepada suami 

untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan istri, ju- 
ga harta kekayaan bersama, sedangkan seorang istri da-
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lam melakukan perbuatan hukum memerlukan persetujuan 

atau bantuan suami.
Pada jaraan dahulu (Roraawi) orang berpendirian, 

bahwa istri itu dinyatakan sebagai tidak cakap bertindak, 
oleh karena istri itu dianggap sebagai minderjarig 
yang perlu dilindungi.^

Bff tidak berpangkal pada pendirian tersebut, melainkan 
pada asas kekuasaan marital dalam hukum perkawinan, di 

mana suami adalah kepala keluarga dalam suatu ikatan 
perkawinan, yang berarti suami wajib memberikan bantuan 

kepada istrinya atau menghadap untuknya di muka hakim 
(pasal 105 BW). Apabila suami tidak mau atau berhalangan 
untuk memberi bantuan atau kuasa kepada istri, atau apa
bila dalam suatu hal kepentingan suami bertentangan 
dengan kepentingan istri, maka menurut pasal 112 dan 
114 BW istri dapat minta kuasa dari Pengadilan Negeri 
untuk menghadap di muka pengadilan, mengadakan perjan- 
;Jian atau melakukan perbuatan hukum lainnya.

Menurut pasal 31 UU no.l tahun 1974, euami adalah 
juga kepala keluarga, namun masing-masing pihak (euami- 
iotri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan

6R.Soeto;jo Prawirohamidjo.jo ,Kuliah Hukum Perdata.
1968.
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kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan keduduk- 
an suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hi- 
dup bersama dalam masyarakat, sehingga dengan demikian 
segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan di- 
putuskan bersama oleh suami-istri.

Dari uraian di atas nyatalah, bahwa kecakapan 
bertindak itu adalah mengenai seluruh perbuatan hukum 
yang dapat dilakukan oleh setiap orang, termasuk oleh 
seorang istri, sedangkan wenang bertindak itu mengenai 
sesuatu perbuatan hukum tertentu yang hanya boleh di

lakukan oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya, mi- 
salnya seorang istri itu menjadi hakim atau jaksa, ia 
wenang memutuskan atau menuntut suatu perkara, tetapi 
ia tidak wenang membeli barang-barang sitaan atau bukti 
yang berada dalam kekuasaannya.

■ V
12
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PANDANGAN HUKUM ADAT TERHADAP KECAKAPAN 
BERTINDAK SEORANG ISTRI

Seperti telah diuraikan dalam Pendahuluan, di In
donesia menurut hukum adat kedudukan istri serta keca
kapan bertindaknya ditentukan oleh pembagian genealogis 
dalam masyarakat adat yang terdiri atas tiga golongan 
besar, yaitu :
1.pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) ;
2.pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) ;
3.pertalian darah menurut garis ibu dan bapak

n
(parental). 

ad.1.Sistem Patrilineal
Dalam sistem patrilineal ini dikenal adanya per

kawinan dengan pembayaran uang jujur. Uang jujur 
ini diraaksudkan sebagai permulaan hubungan istri 
dengan keluarga suami dan memasukkan istri ke dalam 
kerabat suami. Lain daripada itu, dimaksudkan pula 

sebagai suatu pertukaran yang bercorak magis. Be- 
sarnya uang jujur ini tergantung pada tingkatan ke
dudukan wanita, makin tinggi kedudukannya, makin

BAB II

K.R.M.H.Soeripto,loc_cit.7
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banyak jumlah pemberian itu. Anak-anak yang lahir 

akan menjadi anggota keluarga pihak keluarga laki- 

laki dan anak laki-laki merupakan ahli waris raere- 
ka. Dalam pada ini suami berkewajiban memberikan 
keperluan hidup kepada istrinya menurut kedudukan- 
nya dalam masyarakat dan dihubungkan pula dengan 
kekayaannya. Seorang istri tidaklah berhak raelaku- 
kan tindakan hukum, istri hanya berhak mengurus 

urusan-urusan rumah tangga dan berhak pula ataa 
pemberian uauig untuk keperluan hidupnya. Istri pun 
dapat minta cerai, kalau kewajiban itu tidak dipe- 
nuhi suaminya. Dari uraian tersebut di atas nyata- 
lah bahwa kedudukan istri dalam masyarakat adat 
dengan sistem patrilineal lebih rendah daripada ke

dudukan suaminya. Suarii mengurus hal-hal yang ber- 
kenaan dengan hubungan-hubungan dalam masyarakat, 
selain urusan terhadap harta kekayaan istri yang 
diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sistem pa- 
trilineal ini biasanya kita jumpai di daerah Batak, 
Gayo dan Bali (kecuali di Tenganan Pagringsingan 
yang parental), 

ad. 2.Sistem Matrilineal
Sistem ini merupakan sistem gabungan keluarga 

yang terdiri atas anggota keluarga wanita. ffanita
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yang telah kawin tetap tinggal dalam keluarganya 
sendiri, sedangkan ai suami turut bertempat tinggal 
di rumah istrinya, anak-anak keturunannya dianggap 
kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Si 
ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan ter- 
hadap anak-anaknya. Kaum wanita yang sudah kawin 
mempunyai kecakapan bertindak sendiri, juga menge
nai barang-barang yang dimilikinya, Kekayaan yang 

dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami is
tri dan anak-anak keturunannya biasanya diambilkan 
dari milik keluarga istri, dan milik ini dikuasai 
oleh seorang mamak kepala waris, yaitu seorang le- 
laki tertua pancer laki-laki dari keluarga istri. 
Dengan sendirinya, karena adanya ketentuan tersebut 
di atas, maka tampaklah bahwa kedudukan istri lebih 
tinggi daripada kedudukan suami. Suami tidak berhak 
ikut campur dalam urusan kekayaan istri, suami hanya 
rnendapat hibah dari istrinya berujud uang atau ba- 
rang. Sistem ini hanya terdapat di satu daerah saja, 
yaitu di Minangkabau. 

ad. 3.Sistem Parental

Dalam sistem ini tidak ada perbedaan antara suami 
istri perihal kedudukannya dalam keluarga masing- 
masing. Radang-kadang istri bertempat tinggal ber-
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sama-saraa keluarga suaminya atau sebaliknya suami 

tinggal bersama-sama keluarga istri. Jadi si suami 
sebagai akibat dari perkawinan menjadi anggota ke

luarga si istri dan sebaliknya si istri juga men
jadi anggota keluarga si suami. Dalam sistem paren
tal ini tidak ada pengertian pembelian si istri 
oleh suami atau keluarga suami. Sistem ini merupa- 
kan sistem yang merata dianut di Indonesia, yaitu 
di seluruh Jawa,Madura,Sumatera Timur,Riau,Aceh, 
Sumatera Selatan,seluruh Kalimantan dan seluruh Su
lawesi. Istri berhak menerima pemberian untuk ke

perluan hidup dari suami dan adalah kewajiban suami 
pula untuk memenuhinya. Pada hakekatnya dalam sis
tem ini tidak ada perbedaan antara suami dan istri, 
jadi kedudukan suami dan istri adalah sederajat. 
Dengan demikian sebagai akibat dari perkawinan itu, 
tidaklah ada perbedaan antara anak laki-laki dan 
anak perempuan. Selama perkawinan berlangsung, baik 
mengenai harta benda masing-raasing atau harta ber- 
sama, maupun mengenai pergaulan hidup bermasyarakat 
mereka memperoleh kedudukan yang sama. Seorang is

tri dalam bertindak tetap seperti sebelum kawin, 

mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan-per- 
buatan hukum, seperti jual-beli, sewa-menyewa,

M I L I  K
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menghibahkan dan menerima hibah, member! kuasa dan 
lain-lain sebagainya.

Jadi dalam pandangan hukum adat dahulu, kecakapan 
bertindak seorang istri ditentukan oleh pembagian genea- 
logis dalam masyarakat adat di mana istri itu bertempat 

tinggal, dalam masyarakat adat yang menganut patrili
neal, matrilineal ataukah parental.
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BAB III
KECAKAPAN BERTINDAK SEORANG ISTRI MENURUT BW

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pendahuluan, 

sebelum berlakunya Undang-undang no.l tahun 1974, BW 
banyak dipergunakan orang sebagai hukum yang berlaku 
di Indonesia. Aturan-aturan dalam BW tersebut berlaku 

bagi :
A.mereka yang termasuk golongan Eropah ;
B.mereka yang termasuk golongan Tionghoa, dengan 

beberapa kekecualian dan tambahan seperti ter- 
muat dalam Lembaran Negara tahun 1917-129 ;

C.mereka yang termasuk golongan Timur Asing lain 
daripada Tionghoa, dengan kekecualian dan pen- 
jelasan sepertiptermuat dalam Lembaran Negara 
tahun 1924-556.

Dalam pasal 26 BW disebutkan bahwa undang-undang 
memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan 
perdata. Jadi BW sama sekali menghindari atau tidak mem- 
perhatikan peraturan-peraturan tentang perkawinan yang 
mungkin diadakan oleh suatu agama tertentu. Yang penting 
adalah kalau perkawinan itu dapat dilangsungkan menurut 
ketentuan hukum tertulis, di hadapan pegawai Catatan 
Sipil. Contohnya pasal 81 BW, perkawinan di hadapan pe
gawai Catatan Sipil lebih diutaraakan daripada perkawin
an agama.

Q
Subekti dan T.jitrosudibio, op clt.,hlm.4.
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Di dalara suatu perkawinan setiap suami dan istri 
mempunyai hak dan kewajiban dalam membina suatu keluarga. 
Mengenai hak dan kewajiban suami istri, meskipun sudah 
ada pengaturannya dalam Btf, kadang-kadang sukar untuk 
dipaksakan oleh hakim, karena tidak adanya sanksi apa 
pun juga. Hukum perdata membedakan hak dan kewajiban 
suami istri dalam dua hal :

1.akibat-akibat yang timbul dari hubungan suami 
istri itu sendiri ;

92.akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan suami. 
Akibat-akibat yang timbul dari hubungan suami

istri itu sendiri diatur dalam pasal-pasal 103 dan 104 BW. 
Dalam pasal 103 BW dikatakan bahwa suami istri itu harus 
saling setia, tolong-menolong, dan bantu-membantu. Sa- 
ling setia berarti setia dalam perkawinan. Mengenai isi 
dan maksud tolong-menolong tidak diterangkan dengan je- 
las, begitu pula tidak ada sanksi yang jelas bila hal 
tersebut dilanggar, sedangkan bantu-membantu diartikan 
sebagai kewajiban saling mendampingi dan memikul beban 
satu sama lain dalam segala hal.

qySoetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
op clt.,him.45.
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Dalam pasal 104 BW dikatakan bahwa suami istri dengan 
mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan hanya ka- 

rena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian 
timbal balik, akan memelihara serta mendidik semua a 
anak-anak mereka.

Kalau kita melihat/memperhatikan pasal-pasal BW, 
maka kita akan melihat bahwa BW tersebut di satu pihak 
mempergunakan asas kekuasaan suami (maritale macht) dan 
di lain pihak suatu asas bahwa istri memiliki hak ter- 
batas dalam melakukan suatu perbuatan hukum (asas ke- 
tidakcakapan bertindak), yang dapat ditemui dalam 
pasal 105 BW. Asas kekuasaan suami memberikan wewenang 
kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta keka- 
yaan, sedangkan asas ketidakcakapan bertindak seorang 
istri mengakibatkan bahwa dalam tiap-tiap perbuatan hu
kum yang dilakukannya, diperlukan persetujuan suami. 
Pasal 108 BW dan seterusnya mengatur tentang terbatas- 
nya kecakapan bertindak seorang istri. Mengenai hal ini 
pasal-pasal tersebut menentukan ada dua hal bagi seo
rang istri dalam keperluan hidupnya yang harus meminta 
bantuan dan persetujuan suaminya, yaitu :

1.dalam hal melakukan perbuatan hukum mengenai 
harta kekayaan (pasal 108 BW) ;
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2.dalam hal menghadap di muka pengadilan 
(pasal 110 BW).
Dalam pada itu perlu diingat, bahwa istri tidak 

selamanya tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum. 
Istri adalah tidak cakap untuk melakukan suatu perbuat
an hukum mengenai harta kekayaan, tetapi untuk melaku
kan perbuatan hukum dalam lapangan lain, misalnya dalam 
lapangan hukum keluarga, istri adalah tetap cakap se- 
perti :

1.minta perwalian bagi anaknya (pasal 332 b BW) ;
2.minta agar suami ditaruh di bawah pengampuan 

(pasal 434 ayat 3 BW) ;
3.minta agar diadakan pemisahan harta kekayaan 

(pasal 186 BW) ;
4.minta agar diadakan pisah (scheiding van tafel 

en bed) (pasal 233 BW) ;

5.menuntut agar diadakan perceraian (pasal 200 BW). 
Dalam perbuatan hukum mengenai harta kekayaan,

istri memerlukan bantuan suami, walaupun ada juga per- 
kecualiannya, yaitu :

1.untuk eegala keperluan perbelanjaan ruraahtangga 
yang biasa dan sehari-hari {pasal 109 Bff) ;

2.terhadap perjanjian-perjanjian kerja yang di-buat 
oleh istri sebagai majikan untuk keperluan rumah

m i l i k
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tangga, misalnya kalau istri menerima seorang 

pembantu rumah tangga di rumahnya (pasal 109 BW);
3.;jika istri secara mandiri dengan izin tegas atau 

diam-diam dari suaminya melakukan suatu usaha, 

misalnya istri berdagang, membuka praktek seba
gai dokter atau pengacara, maka ia dapat mengi- 
kat dirinya dalam segala perjan;jian berkenaan 
dengan usaha itu tanpa bantuan suaminya

(pasal 113 BW) ;
4,terhadap suatu perjanjian perburuhan yang dibuat 

oleh istri sebagai buruh, undang-undang mengang- 
gap bahwa ia telah raendapat izin dari suaminya
Cpasal 1601 f BW) ;

5#dalam membuat surat wasiat istri tidak memerlu- 
kan izin suaminya (pasal 118 BW).
Dalam hal istri memerlukan bantuan atau kuasa 

dari suami untuk bertindak di muka pengadilan, terserah 
kepada suami untuk memilih antara :

a.dengan memberi surat kuasa atau mendampingi 
istri ;

b.suami datang sendiri ke pengadilan mewakili 
istri.

Kalau euami memilih memberi surat kuasa, maka istri sen- 
dirilah yang bertindak di muka pengadilan. Dalam hal-hal
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tertentu kadang-kadang istri bisa bertindak sendiri di 
muka pengadilan , misalnya apabila istri dituntut di mu- 
ka hakim karena sesuatu perkara pidana (pasal 111 BW). 
Selain daripada itu bantuan suami juga tidak diperlu- 
kan dalam hal istri :

1.mengajukan gugatan perceraian ;

2.mengajukan gugatan pisah ;
3.mengajukan gugatan pemisahan harta bersama. 

Bantuan dari suami ada kalanya dapat diganti

dengan kuasa dari hakim dalam dua hal :
1.jikalau suami tidak mau atau menolak memberi ku

asa kepada istrinya untuk membuat akte atau me
nolak menghadap di muka hakim (pasal 112 BW) ;

2.jikalau suami oleh karena tidak ada di tempat 
atau oleh sebab yang lain, sehingga berhalangan 

untuk memberi bantuan (dan pemberian bantuan itu 
tidak dapat ditunda) atau jika suami mempunyai 
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan 
istri, maka pengadilan dapat juga memberi kuasa 
kepada istri (pasal 114 BW).

Sesungguhnya ketentuan-ketentuan mengenai terba- 
tasnya kecakapan bertindak seorang istri dalam BW sudah 

sangat terbelakang dan tidak cocok lagi dengan perkem- 
bangan jaman dewasa ini dan oleh karena itu ketentuan
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ketentuan yang demikian ini perlu ditiadakan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung no.3/1963 
tanggal 4 Agustus 1963, yang dikeluarkan dengan surat- 
nya tanggal 5 September 1963 No.1115/P/3292/M/1963 ten- 
tang "G-agasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak se
bagai Undang-undang”, maka sebagai konsekuensi gagasan 
itu Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi 8 buah 
pasal dalam BW, antara lain ;

1.Pasal-pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang se
orang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan 
untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin 
atau bantuan suaminya. Dengan demikian, maka ti- 
daklah ada lagi^gerbedaan antara semua warga ne- 
gara Indonesia.
Bila kita meneliti anggapan Mahkamah Agung akan 

pasal-pasal 108 dan 110 BW di atas, maka di dalamnya 

tidaklah dikatakan sesuatu mengenai asas kekuasaan sua
mi, sehingga dengan demikian asas tersebut tetap dapat 
dipertahankan, sedangkan asas ketidakcakapan bertindak 
seorang istri dianggap tidak berlaku lagi. Karena itu 
maka kecakapan bertindak seorang istri menjadi lebih 
luas, sebab tidak memerlukan izin atau bantuan lagi dari 
suami.

10SoetoJo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
op clt.hlm.53.
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Gagasan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mah- 

kamah Agung no.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 sehubungan 
dengan pasal-pasal 108 dan 110 BW telah diikuti oleh 
hakim Pengadilan Negeri Madiun, yaitu dalam Keputusan 

Pengadilan Negeri Madiun no.66/1966 Pdt. Duduk perkara 
dari keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Seorang pedagang bernama Ong Thiam Soen telah meng- 
gugat suami istri Tham Jok Pen, karena pada tang
gal 8 April 1966 Ong Thiam Soen (sebagai penggugatj 
telah membeli melalui Nyonya Tham Jok Pen (sebagai 
tergugat I) sebuah rumah kediaman yang terletak di 
Jalan Kalimantan no. 15 Madiun. Dalam perjanjian 
jual beli tersebut telah dipenuhi syarat-syarat 
persetujuan seperti termuat dalam pasal 1320 BW, 

antara lain adanya kata sepakat dari mereka yang 
mengikatkan dirinya, sehingga perjanjian jual beli 
tersebut adalah sah. Dalam pada itu, Ong Thiam Soen 
telah membayar setengah dari harga pembelian rumah 

tersebut, dengan ketentuan sisanya akan dilunasi 
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 1966.
Akan tetapi pada tanggal 6 Juli 1966 Tham Jok Pen 
sebagai suami tergugat I (yang dalam perkara ini 
digugat sebagai tergugat II), sekonyong-konyong 
melalui surat memberitahukan kepada penggugat, bah-
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wa ia tidak menyetujui jual beli rumah tersebut 
yang dilakukan antara sang istri dan penggugat, 
karena itu ia raenyatakan bahwa jual beli rumah ter
sebut adalah batal. Penggugat berkeberatan atas 
pernyataan batal yang dilakukan oleh tergugat XI 
atas jual beli rumah yang dilakukan antara peng
gugat dengan para tergugat melalui tergugat I, ka
rena dalam hal ini tergugat I adalah istri dari 

tergugat II, sehingga sesuai dengan Surat Edaran 
Mahkamah Agung no.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963, 
istri pun cakap untuk bertindak dalam hal jual be
li rumah tersebut, Dalam perkara ini hakim Penga
dilan Negeri Madiun mengabulkan permohonan penggu
gat, yaitu memutuskan bahwa jual beii rumah tersebut 
adalah sah dengan dasar pertimbangan hukumnya se
bagai berikut :
1.bahwa kini sang istri (Ny.Tham Jok Pen) adalah 

cakap bertindak (handelingsbekwaam) (vide Surat 

Edaran Mahkamah Agung no.3/1963 tertanggal 4 Agus
tus 1963) dan di wilayah tersebut siapapun menge- 
tahui bahwa sang istri tersebut pekerjaannya ada

lah dagang, termasuk dagang rumah, karena itu ia 
dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini 
jual beli rumah tanpa bantuan suaminya.
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2.bahwa perjanjian jual beli rumah tersebut telah 
sama-sama disetujui oleh penggugat (pembeli) de
ngan para tergugat melalui tergugat I (penjual) 
dan karenanya telah mengikat kedua belah pihak 

seperti undang-undang (vide pasal 1338 BW),
3.bahwa suami penjual (tergugat II) mengetahui ada- 
nya perjanjian jual beli rumah tersebut antara 
sang istri dengan pembeli, tetapi pada saat per- 
janjian itu dibuat tidak mengambil tindakan apa 
pun juga dan secara diam-diam sang istri dibiar- 

kan menerima uang hasil jual beli rumah tersebut 
yang bernilai besar, jadi seolah-olah ia menye- 
tujui adanya perjanjian jual beli rumah tersebut. 
Dengan adanya Keputusan Pengadilan ttegeri Madiun

no.66/1966 Pdt. ini, maka hakim Pengadilan Negeri dalam 
keputusannya telah raenerapkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung no.3/1963, yang menganggap bahwa pasal-pasal 108 
dan 110 BW sudah tidak berlaku dan tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan pandangan hukum dalam hidup berma- 
ayarakat dewasa ini, di mana wanita sudah dianggap 
rechtsbekwaam, dapat secara mandiri melakukan sesuatu 
perbuatan hukum tanpa bantuan sang suami.
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BAB IV

PERKEMBANGAN KECAKAPAN BERTINDAK SEORANG ISTRI

Sebagaimana telah disebutkan dalam II, dalam ma
syarakat adat dengan sistem parental kedudukan suami 
istri adalah sederajat, namun dalam hukum perkawinan 
adat, nyatalah bahwa kedudukan istri lebih rendah dari- 
pada suami, sebab suami dapat melakukan perkawinan poli- 
gami tanpa istri dapat menentangnya.

Hal ini dialami juga oleh Kartini seorang pahla- 
wan nasional kita sewaktu ia roasih hidup dalam lingkung- 
an tembok adat, di mana setelah menempuh ;jalan perkawin
an ia mendapatkan dirinya sebagai salah satu dari empat 

istri di dalam rumah tangga suaminya di Rembang. Karena 
itu Kartini mengadakan perjuangan untuk persamaan status 
bagi wanita dan pria. Yang menarik perhatian Haryati 
Soebadio dalam tulisannya mengenai "Peranan Kartini un
tuk masa depan", adalah bahwa :

dalam perjuangan Kartini tidak ada tuntutan lewat 
jalur politik. Ia tidak pernah menginginkan kesama- 
an status bagi wanita dan pria lewat jalur-jalur 
politik seperti yang justru dihadapi dalam perjuang- 
an wanita di luar negeri, termasuk negara-negara di 
Asia. Jalan yang dirasakan paling berhasil melebihi 
jalan-jalan lain, ialah melalui pendidikan. Hanya 
lewat pendidikan yang dapat memberikannya keahlian 
untuk hidup mandiri apabila perlu, agar mereka ti
dak begitu saja dapat dikawinkan dengan seorang

28
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pria yang tidak mereka kenal.***̂
Menurut Haryati Soebadio selanjutnya :

pandangan Kartini, bahwa pendidikan akan menga- 
kibatkan wanita mendapat keahlian yang membuatnya 
mampu untuk berdiri sendiri, hingga kini masih 
tetap berlaku sebagai tujuan gerakan wanita seper
ti yang sampai saat ini juga masih dapat dilihat 
dalam terbitan-terbitan dari dalam maupun luar 
negeri.

Sedangkan menurut Ki Soeratman dalam tulisannya menge
nai "Kartini dan Pendidikan" :

yang telah dicapai kaum wanita sejak perjuangan 
Kartini hingga sekarang memang audah banyak sekali. 
Persamaan hak dengan kaum pria, sepanjang tidak 
bertentangan dengan kodrat alamnya, telah diakui 
hampir di semua bidang. Pendidikan dari tingkat 
bawah hingga setinggi-tingginya terbuka lebar bagi 
wanita, demikian juga berbagai jenis pekerjaan dan 
keduduican^dalam berbagai lembaga kenegaraan dan 
instansi,

Jadi nyatalah dari kutipan di atas, setelah ada
nya perjuangan Kartini hak wanita dalam bidang pendi
dikan dan kedudukannya dalam berbagai lembaga kenegara
an dan instansi adalah sama dengan hak dan kedudukan 
kaum pria. Hanya dalam bidang perkawinan menurut hukum

^Haryati Soebadio ,Peranan Kartini Untuk masa De- 
p .ntSntn Ab id Kartini,Penerbit Sinar Harapan,1979,
h i m :

12Ibid.,him.15.
1\ i  Soeratman,Kartini dan Pendidikan, Satu Abad 

Kartini,Penerbit Sinar Harapan,l9?9,hlm.41.
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adat, kedudukan istri tetap lebih rendah daripada sua
mi, karena suami tetap dapat melakukan poligarai.

Bagi mereka yang tunduk pada BW telah berlaku 
asas perkawinan monogami seperti yang disebutkan dalam 
pasal 27 BW, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki- 
laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan 
sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang 
laki-laki sebagai suaminya.

Untuk menjamin kestabilan perkawinan dan harrao- 

ni dalam keluarga, misalnya untuk mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan dalam melakukan perceraian dan po- 
ligami, maka dengan Amanat Presiden tanggal 31 Juli

1973 kepada Pimpinan DPR disampaikan Rancangan Undang- 
undang Perkawinan, yang kemudian pada tanggal 2 Janua- 
ri 1974 disahkan oleh DPR dan diundangkan sebagai Un
dang-undang no.l tahun 1974, Undang-undang tentang 
Perkawinan.

Undang-undang ini benar-benar bersifat nasional, 
menyeluruh dan lengkap sesuai dengan Pancasila dan Un
dang-undang Dasar 1945, ini tercermin dalam pasal 1 UU 
tersebut yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikat- 
anlahir bathin antara seorang pria dengan seorang wani

ta sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluar
ga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasar-
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kan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dari pasal 1 UU no.l tahun
1974 ini nyatalah bahwa seperti halnya dengan BW, UU 
Perkawinan yang baru ini juga menganut asas monogami* 
Undang-undang ini dikatakan bersifat nasional, sebab 
merupakan suatu undang-undang yang dapat menjamin ter- 
penuhinya keinginan setiap golongan di Indonesia. Se
perti telah kita ketahui, sebelum berlakunya undang- 

undang perkawinan ini, di Indonesia berlaku pelbagai 
hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara. 
Dengan UU no.l tahun 1974 ini Pemerintah mempersatukan 
bermacara-macam hukum perkawinan yang berlaku di Indone
sia, dengan perkecualian mengenai hal-hal yang tidak 
diatur dalam UU ini, tetap berlaku hukum perkawinan yang 
lama. Hal mana dengan jelas disebutkan dalam pasal66 UU 
tersebut :

untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhu- 
bungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, 
maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentu- 
an-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Per
kawinan Indonesia Kristen (Huweliik Ordonnantie 
Christen Indonesiers S.1933 No.74;, Peraturan Per
kawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwe- 
lijken S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain 
yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah di
atur dalarg undang-undang ini, dinyatakan tidak 
berlaku. *

14̂Arso Sosroatmodjo dan Waeit Aulawi, op cit., 
him.99. ----
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Dengan adanya Undang-undang Perkawinan yang baru 
ini, kedudukan istri memperoleh perbaikan. Undang-undang 
ini dapat menjunjung tinggi hak wanita sebagai istri, 
ibu dan janda. Pasal 31 ayat 1 UU ini menentukan bahwa 
hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan per- 
gaulan hidup bersaraa dalam masyarakat. Ayat 2 nya me
nentukan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melaku
kan perbuatan hukum. Ini berarti apa yang telah diteri- 
ma dalam hukumadat dan BW tentang kewenangan istri me
lakukan perbuatan hukum tanpa pemberian kuasa atau ban
tuan suaminya diterima juga sebagai ketentuan dalam UU 
Perkawinan ini,

Di dalam JU Perkawinan tersebut diatur pula bah
wa suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hi
dup berumah tangga kepada istrinya sesuai dengan kemam- 
puannya (pasal 34 ayat 1). Jika suami atau istri mela- - 
laikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gu- 
^atan kepada pengadilan (pasal 34 ayat 3).

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa prin- 
bip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan, agar 
pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa 

yang sudah-sudah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :
l.asas sukarela (pasal 6 ayat 1) ;
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2.perceraian dipersulit (pasal 39) ;
3.poligami dibatasi secara ketat (pasal 4 dan 5). 

ad.l.asas sukarela
Undang-undang raenentukan bahwa perkawinan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
(pasal 6 ayat 1). Oleh karena perkawinan mempunyai 
maksud agar supaya suami istri dapat membentuk ke
luarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula 
dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan 

harus raendapat persetujuan dari kedua calon suami 
istri, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Jadi 
dengan adanya pasal 6 ayat 1 UU ini, wanita diberi 
hak dan kedudukan yang sama dengan pria dalam me- 
nentukan jodohnya. 

ad.2.perceraian dipersulit
Perceraian adalah suatu yang amat tidak disenangi 

oleh istri. Penggunaan cerai tanpa kendali akan me- 
rugikan, bukan saja kedua belah pihak, tetapi ter- 
utama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Hing
ga kini angka perceraian masih tinggi. Hal ini di- 
sebabkan karena penggunaan hak cerai secara sewe- 
nang-wenang. Untuk membatasi terjadinya perceraian, 
UU ini menentukan bahwa untuk memungkinkan perce
raian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus
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dilakukan di depan sidang pengadilan, itupun se~ 

telah pengadilan berusaha tetapi tidak berhasil 
raendamaikan kedua belah pihak (pasal 39). 

ad,3.poligami dibatasi secara ketat
Perkawinan menurut UU ini adalah monogarni. Hanya 

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena 
hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan- 
nya, seorang suami dapat beristri lebih dari seo
rang. Namun demikian perkawinan dengan lebih dari 
seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilaku
kan apabila memenuhi pelbagai syarat tertentu dan 
diputus oleh pengadilan.

Syarat-syarat untuk dapat melakukan poligami se- 
bagaimana disebutkan dalam pasal 4 dan 5 UU ini adalah: 

1.Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai 
istri, istri mendapat cacat badan atau berpe- 
nyakit yang tidak dapat disembuhkan ;

2.Adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian 
bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri 
dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami 
akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- 
anaknya;
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Jadi dengan adanya syarat-syarat tersebut, istri menu- 
rut UU ini mempunyai kecakapan untuk menentang suaminya 
melakukan poligami.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, UU Perkawin
an ini juga mengatur kecakapan bertindak seorang istri, 

misalnya :
1.dimungkinkan adanya perjanjian perkawinan di mana 

calon istri dapat ikut menentukan isinya

(pasal 29) ;
2.pengaturan tentang harta yang diperoleh selama 
perkawinan, di mana istri mempunyai hak yang sama 
dengan suami dan bila terjadi perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukum (pasal 35,36 dan 37);

3.bila terjadi perceraian, bekas istri melalui 
pengadilan dapat menuntut agar bekas suami/bapak 
tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeli- 
haraan dan pendidikan yang diperlukan anak, juga 
untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas 
istri (pasal 4-1).
Sebagaimana halnya dengan BW, di mana istri mem

punyai kecakapan untuk melakukan pencegahan perkawinan 
(pasal 60 BW) dan menuntut diadakannya pembatalan per
kawinan poligami (pasal 86 BW), maka dengan adanya UU 
Perkawinan yang baru tersebut istri juga mempunyai ke~
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cakapan untuk melakukan pencegahan perkawinan yang baru 
(pasal 15) dan menuntut perabatalan perkawinan yang baru 

(pasal 24).
Dari uraian di atae nyatalah bahwa UU Perkawinan 

tersebut menjamin kedudukan dan kecakapan bertindak se
orang istri yang seimbang dengan suami, baik dalam ke- 
hidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama da
lam masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu dalam 
keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan ber

sama oleh suami istri.
Di samping hal-hal tersebut di atas, pada masa 

sekarang seorang istri sebagai wanita memegang peranan 
pula dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa, seperti 
yang disebutkan dalam Ketetapan MPR IV/MPR/1978 tentang 
Garis-garis Besar Haluan Negara :

a.Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut 
sertanya pria maupun wanita secara maksimal di 
segala bidang. Oleh karena itu wanita mempunyai 
hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan 
pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala 
kegiatan pembangunan ;

b.Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi 
peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera 
umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, 
dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuh- 
nya ;

c.Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab 
kepada kauni wanita dalam pembangunan, maka penge- 
tahuan dan keterarapilan wanita perlu ditingkat-
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kan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebu- 
tuhannya.
Untuk lebih menerapkan Ketetapan MPR IV/MPH/1978 

mengenai Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan 
Bangsa tersebut, maka Pemerintah merasakan perlunya 

mengangkat seorang Menteri Muda khusus untuk peranan 
wanita.

Jadi dengan adanya UU no*l tahun 1974 dan Kete
tapan MPR IV/MPR/1978 tersebut, kecakapan bertindak se
orang istri menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas 
pada pembinaan keluarga, tetapi juga pada pembinaan ma- 
nusia Indonesia eeutuhnya dalam hidup bermasyarakat.

15Ketetapan-ketetapan dan Keputusan-keputusan S.U. 
MPR tahun 1978,Penerbit Karya Anda Surabaya,him.133.
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KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

KESIMPULAN

1.Kedudukan dan kecakapan bertindak seorang 
istri dalam masyarakat adat, terutama dengan 
sistem parental adalah sederajat dengan kedu
dukan dan kecakapan bertindak suami.

2.Kedudukan kaum wanita Indonesia dalam UU Per
kawinan no,1/1974- lebih terjamin daripada 
dalam hukum adat dan Bff.

SARAN-SARAN

1.Perlu diadakan pengawasan agar tidak terjadi 
penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam UU Perkawinan no.1/1974 tersebut.

2.Pihak pengadilan harus benar-benar mempertim- 
bangkan permohonan perceraian dan poligami agar 
kedudukan kaum wanita tetap akan terlindungi.
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